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چڪیده
هدف :بررسی میزان رؤیتپذیری وبسایتهای انجمنهای علمی
حوزه علوم انسانی در ایران است.
روش /رویکرد پژوهش :فهرست 62انجمن علمی حوزه علوم
انسانیدرایرانازطریقوبسایتکمیسیونانجمنهایعلمیایران
استخراجشد.بااستفادهازروشوبسنجی،درفاصلهزمانی 27آوریل
تا  17ماه می  2012تحلیل وبسایتهای فعال از طریق پایگاههای
الکسا،اولروز،وراهنامیاینرتنتییاهوانجامشد.
یافت هها:یافتههانشاندادکهوبسایتانجمنروانشناسیاجتامعی
ایران با در اختیار داشنت 918پیوند دریافتی ،بیشرتین پیوند را از دیگر
سایتهادریافتکردهاست.انجمنمطالعاتبرنامهریزیدرسیایران،
انجمن مطالعات خانواده در ایران ،و انجمن زبان و ادبیات فارسی با
در اختیار داشنت کمرتین پیوند دریافتی و رتبه در گوگل ،ضعیفترین
وبسایتهای انجمنهای علوم انسانی در ایران محسوب میشوند.
انجمن مدیریت اجرایی ایران با عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشونده 15
باالترینعاملتأثیرگذاررادراختیارداشتهاست.
نتیجهگیری :نتایج این تحقیق ،و ارائه آن به مدیران وبسایتهای
انجمــنهای علمــی مــورد مطالعه در تحقیــق حارض ،افزون بر
مرئیتر ساخنت وبسایت و کمک به دریافت پیوند بیشرت از سوی
وبسایتهایمرتبطوخارجی،راهارتباطاتعلمیرانیزمیگشاید.

ڪلیدواژهها
وبسنجی ،وبسایتهای انجمن علمی ،علوم انسانی ،ایران ،عامل تأثیرگذار وب ،ارزیابی وبسایتها.
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دریافت 1391/10/27 :پذیرش1393/07/26 :

مقدمه

 .1استادیار گروه علم اطالعات و
دانششناسیدانشگاهشهیدبهشتی
a_asnafi@sbu.ac.ir
 .2کارشناس ارشد
علم اطالعات و دانششناسی
amir.assarha@gmail.com
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد علم
اطالعاتودانششناسیدانشگاهقم
jahangiri.saeideh@gmail.com
 .4کتابدار پژوهشگاه بیناملللی
زلزلهشناسیومهندسیزلزلهو
مدرسدانشگاهجامععلمیکاربردی
m.pakdaman@gmail.com
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انجمنهای علمی در هر کشور میتواند نقش مهمتر و تعیینکنندهای در تولید دانش علمی،
تربیت نیروی انسانی ،و کمک به توسعه جامعه و بهبود وضع علوم ایفا نماید .زيرا بهعنوان
نهادهایی هستند که از طریق آنها متخصصان و حرفهمندان میتوانند برمبنای خرد جمعی به
طرح مسئله بپردازند و زمینه را برای انجام پژوهشهای جمعی توسط استادان ،پژوهشگران
و دانشجویان و ترویج و اشاعه آن بهوسیله کنشگران فعال این حوزه را فراهم سازند .وجود
اجتماع علمى و همکاريهاى رشتهاى و بينرشتهاى امکان ايجاد ارتباط بين دستاندرکاران
علم و پژوهش را فراهم میسازد .آشناسازی اعضای انجمنها با دستاوردها و تحوالت تازه
حوزه تخصصی ،گردآوری شاخصهایی براي ارزیابی علمی فعالیتهای تخصصی و داشتن
فرایند نظارت علمی بر عملکرد گروههای آموزشی تخصصی و تالش در جهت پیشرفت
پژوهش ،ازجمله فعالیتهای انجمنهای علمی محسوب میشود.
در حال حاضر در ایران ،کميسيون انجمنهاى علمى ايران در حوزه معاونت پژوهشى
وزارت علوم ،تحقيقات و فناورى صدور مجوز تأسيس انجمنهاى علمى غيرپزشکى را
برعهده دارد.
ارتباط و تعامل انجمنهای علمی با مخاطبان و اعضای خود ،افزون بر جلسات،
نشستها و هماندیشیهای حضوری ،از طریق وبسایتي پویا و فعال انجام ميگيرد .هر
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قدر وبسایتهای انجمنهای علمی ،بهعنوان پایگاه مجازی و مرکز ارتباطی انجمنها با
اعضای خود ،فعالتر و روزآمدتر باشد ،میزان مراجعه به آنها افزایش خواهد یافت و محتوای
اطالعاتی آنها توسط موتورهای جستجو سریعتر بازیابی خواهد شد .باتوجه به این امر و
اهمیت وجود وبسایتهای کارآمد و فعال برای انجمنهای علمی حوزه علوم انسانی،
پژوهش حاضر سعي دارد تا میزان رؤیتپذیری وبسایتهای انجمنهای علمی حوزه
علوم انسانی در ایران را شناسایی و براي پرسشهاي زير پاسخ مناسب بيابد:
 .1رتبهبندی وبسایتهای انجمنهای علمی ایران حوزه علوم انسانی براساس
پیوندهای دریافتی و رتبه آنها در گوگل چگونه است؟
 .2میزان رؤیتپذیری وبسایتهای انجمنهای علمی ایران حوزه علوم انسانی
براساس عامل تأثیرگذار وب چگونه است؟
 .3وبسایتهای هسته انجمنهای علمی علوم انسانی در ایران کدامند؟
درحالیکه در زمینه ارزیابی وبسایتها در داخل کشور مقاالت متعددی یافت میشود،
بهطور ویژه درباره انجمنهای علمی متون زیادی بهچشم نمیخورد .امیرشیبانی (،)1373
توفیقی و فراستخواه ( )1381و کزازی ( )1385با نگاهی به توسع ه علم در کشورها ،پیشرفت
انجمنهای علمی را یکی از لوازم و راهبردهای توسعه علم در کشور عنوان کردهاند و بر نقش
انجمنهای علمی در توسعه علم در جوامع تأکید نمودهاند.
شری ،هدو و گنونـی )2012( 1در مقالهاي شیـوههای کتابسنجی و وبسنجی را
برای ارزیابی همکاریهای پژوهشی حوزه بیوتکنولوژی در مالزی مورد بررسی قرار دادند.
یافتههای آنها نشان داد که از طریق شیوههای وبسنجی و کتابسنجی ميتوان رفتار تعامل
و همکاری علمی محققان را مورد بررسی و مطالعه قرار داد.
حاجي زينالعابديني ،مکتبيفرد و عصاره ( )2006در پژوهشي به تحليل پيوندهاي
وبسايتهاي کتابخانههاي ملي جهان پرداختند .يافتههاي آنان نشان داد که وبسايت
کتابخانه کنگره امريکا ،از اين نظر قويترين وبسايت کتابخانههاي ملي سراسر جهان است.
همچنين بين وبسايتهاي مورد مطالعه بهطور کلي  5دسته 2اصلي 3 ،دسته بينالمللي2 ،
دسته قارهاي (اروپايي) و چهار وبسايت مستقل وجود دارد که وبسايتهاي موجود در
هر دسته نشانگر ميزان همپيوندي آنها با يکديگر است.
در پژوهش ديگري ،اصنافي و عصاره ( 21 )2006وبسايت خبرگزاريهاي ايراني را
با استفاده از موتور كاوش ياهو مورد بررسي قرار دادند .با بهکارگيري روشهاي دستهبندي
خوشهاي و تحليل چندمتغيره تعداد وبسايتها از  21به  17وبسايت کاهش يافت.
يافتههاي آنان نشان داد که هر 17خبرگزاري ايراني از طريق وبسايتهاي خود در

1. Shari ,Haddow & Genoni
2. cluste
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پنج خوشه با يکديگر در ارتباط هستند و با هم به تبادل اطالعات و اخبار ميپردازند.
خبرگزاريهايي که حيطه موضوعي آنها به يکديگر نزديکتر است ارتباط بيشتري با هم
داشتهاند .براساس تعداد پيوندهاي دريافتي سه خبرگزاري کار ،ميراث فرهنگي ،و ايرنا به
ترتيب رتبههاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
دانش و دیگران ( )1391با مطالعه وبسایتهای هسته دانشگاههای جهان اسالم
دريافتند كه وبسايت دانشگاه  King Saud Universityعربستان داراي بيشترين ميزان رؤيت
و به عبارتي معتبرترين وبسايت در ميان وبسايتهاي مورد مطالعه است .همچنين ،تحليل
همپيونديها نشان داد كه وبسايتهاي دانشگاههاي پايتختهاي جهان اسالم با روش
تحليل خوشهاي در  12خوشه و با روش تحليل چندمتغيره در  11خوشه با هم همكاري
دارند كه دو مورد از خوشههاي مورد بررسي در روش تحليل خوشهاي ،خوشههاي ملي
(كشورهاي ايران و تركيه) بودند .همچنين مطالعه وضعيت وبسایتهای دانشگاههای برتر
کشورهای جهان اسالم توسط گلتاجی و دیدهگاه ( )1390نشان داد كه رابطه معنيداري بين
ضريب تأثير وبسايت با شاخصهايي ازجمله رتبه جهاني ،اندازه ،فايلهاي غني ،و اسكالر
وجود دارد ،اما رابطه معنيداري بين ضريب تأثير وبسايت و نمايانيِ آن مشاهده نشده است.
از سوي ديگر ،تحليل پیوندهای وبسایتهای وزارتخانههای دولتی جمهوری اسالمی
ایران از سوي سهیلی و دانش ( )1388نشان داد که وبسایتهای وزارت تعاون ،وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت صنایع و معادن باالترین میزان رؤیت را به خود ا
ختصاص داده است.
نوکاریزی و دیگران ( )1390كه وبسایتهای دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری را در ایران مورد بررسی قرار دادند دريافتند كه وبسايت دانشگاههاي تهران،
پيام نور و علم و صنعت از نظر ميزان رؤيت رتبههاي نخست تا سوم را به خود اختصاص داده
است؛ اما ،ضريب تأثيرگذاري وبسايت دانشگاههاي محقق اردبيلي و صنعتي جنديشاپور و
زابل نسبت به بقيه بيشتر بوده است .يافتههاي آنان حاكي از آن بود كه وبسايتها در  5خوشه
با هم همكاري داشتهاند.
بررسی مطالعات پیشین نشان میدهد که گرچه در سالهای اخیر ،ارزیابی وبسایتهای
رسمی نهادها و سازمانها ،از طریق وبسنجی مورد توجه محققان واقع شده است ،تاکنون
که زمینه ارزیابی وبسایتهای انجمنهای علمی تحقیقی انجام نشده است و انجام پژوهش
حاضر شايد بتواند اين خأل را پر كند.
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روش پژوهش

در ابتدا با مراجعه به وبسایت کمیسیون انجمنهای علمی ایران 1فهرست انجمنهای علمی
حوزه علوم انسانی و اطالعات مورد نياز شامل نام و نشانی این انجمنها استخراج شد.
سپس مشخص گرديد که کدامیک از انجمن ها دارای وبسایت فعال 2هستند .مطالعه
اولیه نشان داد که از مجموع  62انجمن موجود در حوزه علوم انسانی در ایران 22 ،انجمن
دارای وبسایت پویا ،فعال و روزآمد هستند .سایر انجمنها یا فاقد وبسایت هستند یا
وبسایت فعالی ندارند .این بررسی ،در فاصله زمانی نیمه فروردین تا اواخر ماه اردیبهشت
سال  1392انجام پذیرفت .برای تحلیل وبسایتهای فعال از پایگاه الکسا ،3اولروز 4و
راهنمای اینترنتی یاهو استفاده گردید .به این ترتیب که با وارد کردن نشانی اینترنتی هر یک از
وبسایتهای مورد بررسی در بخش جستجوی پایگاههای مذکور میزان پیوندهای دریافتی
و رتبه وبسایتهای مورد مطالعه در گوگل بهدست آمد .بهمنظور تعيين ضريب تأثيرگذاري
وبسايت نيز از دستور زير استفاده شد.
Link: Host Name.Domain OR link: WWW.Host Name.Domain

یافت هها

دقت در دادههای موجود در جدول  1نشان میدهد که از مجموع  22وبسایت بررسیشده،
وبسایت انجمن روانشناسی اجتماعی ایران با در اختیار داشتن  918پیوند دریافتی،
بیشترین پیوند را از دیگر سایتها دریافت کرده است .رتبه وبسایت این انجمن در صفحه
رتبهبندی گوگل  5است .انجمن روانشناسی ایران با  902پیوند دریافتی در رتبه دوم و انجمن
جامعهشناسی ایران با  572پیوند در رتبه سوم قرار دارد .انجمن مطالعات برنامهریزی درسی
ایران ،انجمن مطالعات خانواده در ایران و انجمن زبان و ادبیات فارسی با در اختیار داشتن
کمترین پیوند دریافتی و رتبه در گوگل ،ضعیفترین وبسایتهای انجمنهای علوم انسانی
ایران محسوب میشوند.
وبسایت انجمن زبان و ادبیات فرانسه با وجود اینکه  55پیوند دریافتی داشته ،در
گوگل ثبت و نمايه نشده است .وبسایت انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران با 20100
صفحه نمایهشده در گوگل و تعداد  2020دريافتي داراي مرتبه  5در گوگل شناخته شده
است.

1. http://www.isacmsrt.ir/association_record_list.php?record_group=13
 . 2منظور از وبسایت فعال ،وبسایتی
است که پویا باشد ،بهصورت مرتب روزآمد
میشود و کاربران میتوانند با مراجعه مرتب
به آن وبسایت ،از اطالعات موجود در آن
استفادهکنند.
3. http://www.alexa.com
4. http://www.ulroz.com

65

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ،26شامره(1بهار)1394

امیررضا اصنافی
امیرحسینرجبزادهعصارها
سعیدهجهانگیری|مریمپاکدامننائینی

جدول  .1میزان رؤیتپذیری وبسایتهای انجمنهای علمی علوم انسانی در ایران
ردیف

نامانجمن

نشانیاینرتنتی

پیوندهای
دریافتی

رتبهگوگل

صفحات منایه شده
در گوگل

1

شهای
انجمن پژوه 
آموزشی ایران

/http://www.iera.ir

18

4

332

2

انجمنروانشناسیایران

http://iranpa.org/portal/default.aspx

901

5

152

3

انجمن زبان و ادبیات فرانسه

/http://www.iaal.ir

55

0

0

4

انجمن ایرانی تاریخ اسالم

www.sih.ir

21

2

124

5

انجمن ترویج زبان و ادب
فارسی ایران

/http://www.ispl.ir

58

4

56

6

انجمنجامعهشناسیایران

/http://www.isa.org.ir

672

6

1200

7

انجمنجمعیتشناسیایران

www.paiassoc.ir

33

2

679

8

انجمن حقوق پزشکی ایران

/http://www.iranmedicallaw.com

33

4

78

9

انجمن حکمت و فلسفه

www.ipso.ir

44

5

166

10

انجمن زبان و ادبیات فارسی

/http://www.anjomanfarsi.com

8

3

3

11

انجمنروا نشناسی
اجتامعیایران

www.iranpa.org

918

5

155

12

انجمنزبانشناسیایران

www.Lsi.ir

140

4

339

13

انجمن ژئوپلتیک ایران

www.iag.ir

68

3

777

14

انجمنعرفان

anjoman-erfan.com

20

3

696

15

انجمن علوم سیاسی ایران

www.ipsa.ir

271

4

1800

16

انجمن علوم مدیریت ایران

www.iams.ir

73

4

113

17

انجمن کتابداری و
اطالعرسانیایران

www.ilisa.ir

202

5

20100

www.iema.ir

60

3

4

19

انجمن مشاوره ایران

www.ircounseling.org

185

4

0

20

انجمنمدیریتایران

www.iranmanagement.org

292

4

97

www.icsa.org.ir

0

0

193

http://paaknahad.ir

4

0

23
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وبسایتهایانجمنهایعلمی
حوزه علوم انسانی در ایران:
کارآمدیاضعیف؟

جدول  .2رتبهبندی وبسایتهای انجمنهای علمی علوم انسانی در ایران براساس عاملتأثیرگذار وب
ردیف

نامانجمن

نشانیاینرتنتی

عامل تأثیرگذار وب

1

انجمن پژوهشهای آموزشی ایران

/http://www.iera.ir

0/0416

2

انجمنروانشناسیایران

http://iranpa.org/portal/default.aspx

5/92

3

انجمن زبان و ادبیات فرانسه

/http://www.iaal.ir

0

4

انجمن ایرانی تاریخ اسالم

www.sih.ir

1/3

5

انجمن ترویج زبان و
ادب فارسی ایران

/http://www.ispl.ir

0/56

6

انجمنجامعهشناسیایران

/http://www.isa.org.ir

0/04860

7

انجمنجمعیتشناسیایران

www.paiassoc.ir

0/42307

8

انجمن حقوق پزشکی ایران

/http://www.iranmedicallaw.com

0/2650

9

انجمن حکمت و فلسفه

www.ipso.ir

0/030120

10

انجمن زبان و ادبیات فارسی

/http://www.anjomanfarsi.com

2/6

11

انجمن روانشناسی اجتامعی ایران

www.iranpa.org

5/92

12

انجمنزبانشناسیایران

www.Lsi.ir

0/4129

13

انجمنژئوپلتیکایران

www.iag.ir

0/08751

14

انجمنعرفان

anjoman-erfan.com

0/02873

15

انجمن علوم سیاسی ایران

www.ipsa.ir

0/1505

16

انجمن علوم مدیریت ایران

www.iams.ir

0/64601

17

انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران

www.ilisa.ir

0/010049

18

انجمن مدیریت اجرایی ایران

www.iema.ir

15

19

انجمن مشاوره ایران

www.ircounseling.org

0

20

انجمنمدیریتایران

www.iranmanagement.org

3/010

21

انجمنمطالعاتبرنامهریزی
درسی ایران

www.icsa.org.ir

0

22

انجمن مطالعات خانواده در ایران

http://paaknahad.ir

0/17491

آنگونه که از دادههای جدول  2برمیآید ،وبسایت انجمن مدیریت اجرایی ایران با
عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشونده  ،15دارای باالترین رتبه در این دستهبندی است .یافتهها
نمایان ساخت که سه وبسایت برتر انجمنهای علمی علوم انسانی در این زمینه عبارتند
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از :انجمن مدیریت اجرایی ایران با عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشونده  ،15انجمن روانشناسی
ایران و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران با عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشونده  ،5/92و انجمن
مدیریت ایران با عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشونده  3/010در رتبههای اول تا سوم قرار دارند.

جدول  .3وبسایتهای هسته انجمنهای علمی علوم انسانی در ایران
پیونددرونی

ردیف

نامانجمن

نشانیاینرتنتی

1

انجمن علوم سیاسی ایران

www.ipsa.ir

271

2

انجمنروانشناسیایران

http://iranpa.org/
portal/default.aspx

901

3

انجمنمدیریتایران

www.iranmanagement.org

292

4
5
6

انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران
انجمنجامعهشناسیایران
انجمن روانشناسی اجتامعی ایران

www.ilisa.ir
/http://www.isa.org.ir
www.iranpa.org

202
672
918

بهمنظور تعیین وبسایتهای هسته ،تعداد کل پیوندهای دریافتی به وبسایتهای
مورد بررسی بر مجموع وبسایتها تقسیم شد و برای وبسایتهای انجمنهای علمی
محاسبه گردید .دانش و دیگران ( )1391برای شناسایی وبسایتهای هسته دانشگاههای
پایتختهای کشورهای اسالمی کل پیوندهای دریافتی به وبسایتهای مورد مطالعه را
بر مجموع وبسایتها تقسیم کردهاند .در این پژوهش نیز تعداد کل پیوندهای دریافتی
وبسایتهای انجمنهای علمی 4076پيوند بود .باتوجه به تعداد 22وبسایت مورد بررسی،
شاخص تعیین وبسایت هسته عدد  185/2727گزارش ميشود؛ یعنی وبسایتهایی که
بیش از 185/2727پیوند دریافتی دارند وبسایت هسته محسوب میشوند .دادههای موجود
در جدول  3نشان میدهد که درنهایت 6 ،انجمن علمی دارای وبسایت هسته بودهاند.
این انجمنها بهترتیب عبارتند از :انجمن روانشناسی اجتماعی ایران ،انجمن روانشناسی
ایران ،انجمن جامعهشناسی ایران ،انجمن مدیریت ایران ،انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن
کتابداری و اطالعرسانی ایران.

نتیجهگیری

برخي پژوهشها نشان داده است که پژوهشهاي وبسنجي با مشكالت بيشتري نسبت
به پژوهشهاي كتابسنجي و علمسنجي روبهرو است .سهيلي ،دانش و فتاحي ()1391؛
همچنين دانش و دیگران ( ،)1391نوروزی ()2006؛ دانش ...به اين نتيجه رسيدهاند كه عامل
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تأثیرگذار وب ،با توجه به تغییر ماهیت محیط وب ،نميتواند شاخصي مناسب و مطلق برای
اهمیت وبسایت باشد .نتایج این پژوهش ،وضعیت وبسایتهای انجمنهای علمی علوم
انسانی در ایران را نشان میدهد .ویژگی محیط وب باعث میشود تا نتایج بهدستآمده مطلق
درنظر گرفته نشود و نگاه به این امر محتاطانه باشد .لیکن باید درنظر گرفت انجمنهای علمی
در درجه نخست باید تعامالت خود را با جامعه مخاطبان و رشتههای مشابه افزایش دهند.
حجیم و سنگین نبودن سایت ،دربرداشتن اطالعات ارزشمند ،روزآمد بودن ،چندزبانه بودن
و بهطور کلی کاربرپسند بودن از عوامل جذابیت یک وبسایت است که باید در آن لحاظ
شود .یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که وبسایت انجمن روانشناسی اجتماعی ایران با
در اختیار داشتن  918پیوند دریافتی ،بیشترین پیوند را از دیگر سایتها دریافت کرده است.
انجمن مطالعات برنامهریزی درسی ایران ،انجمن مطالعات خانواده در ایران و انجمن زبان
و ادبیات فارسی با در اختیار داشتن کمترین پیوند دریافتی و رتبه در گوگل ،ضعیفترین
وبسایتهای انجمنهای علوم انسانی در ایران محسوب می شوند.
از مجموع  22وبسایت انجمنهای علمی حوزه علوم انسانی در ایران 11 ،وبسایت
غیر از زبان فارسی ،با زبان انگلیسی به ارائه اطالعات به کاربران خود میپردازند .این انجمنها
عبارتند از :انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران ،انجمن ژئوپلتیک ،انجمن جامعهشناسی،
انجمن زبان و ادبیات فرانسه ،انجمن حکمت و فلسفه ،انجمن حقوق پزشکی ،انجمن علوم
سیاسی ،انجمن علمی مدیریت ایران ،انجمن ایرانی تاریخ اسالم ،انجمن علوم مدیریت ایران،
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران .دو یا چندزبانه بودن وبسایت سبب میشود اطالعات
تولیدشده فقط در داخل کشور استفاده نشود و سایر عالقهمندان نیز بتوانند با انجمنهای
علمی در تعامل علمی باشند و افزون بر مرئیتر ساختن وبسایت و کمک به دریافت
پیوند بیشتر از سوی وبسایتهای مرتبط و خارجی راه ارتباطات علمی را نیز میگشاید.
مشکالت فنی ،مدیریت ضعیف وبسایت ،عدم روزآمد سازی به موقع وبسایت،
عدم امکان تعامل یا تعامل ضعیف با کاربران در این وبسایتها ،عدم برقراری پیوند با
وبسایتهای هم موضوع از عواملی است که میتواند در ضعیف نشان دادن وضعیت
حضور وبسایتهای انجمنهاي علمی علوم انسانی در ایران نقش داشته باشد .هرگاه
میزان همپیوندی وبسایتهای بررسیشده در پژوهش حاضر با وبسایتهای حوزههای
علوم پایه و فنی مهندسی مقایسه شود ميتوان دريافت كه این وبسایتها از طریق برقراری
پیوندهای متقابل تا چه حد با یکدیگر در تعامل هستند.
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